Infoblad mars 2009
Avgiftshöjning från och med den 1 april

Föreningens månadsavgifter har under 3 år varit oförändrade trots att våra kostnader har ökat.
Kostnaderna har stigit pga ökande driftskostnader (i huvudsak värmekostnaderna), reparationer och
nya investeringar. Som ni vet pågår fönsterrenoveringsprojektet alltjämt och värmeprojektet går mot
sin fulbordan, dessutom har föreningen ålagts att investera i nya sopanläggningar.
Andra kostnader som ökat är elpriset och dessvärre också ökande antal vattenskador. Däremot har
vi gynnats något av senaste tidens räntesänkningar, men det kan tyvärr inte väga upp kostnadsökningarna.
Sammantaget gör detta att föreningens avgifter kommer att höjas med 5% från och med den 1/4.
Förhoppningsvis kommer gjorda investeringar också att sänka berörda kostnadsslag dvs. värme och
sophämtningsavgifter på sikt. Detta kommer styrelsen också att följa upp.

SOPOR

Detta är ett kostnadstyngt område där vi alla kan bidraga till att sänka kostnader genom att sortera
rätt och inte ställa begagnade vitvaror och elektronikavfall i våra utrymmen. Dessa ska istället lämnas åter till butiken vid köp av nytt eller lämnas på återvinningsstationerna.

HUSHÅLLSSOPOR - nedgrävda i slutet av april

Styrelsen har upphandlat ett nytt system för hantering av hushållssopor med slutleveras i slutet
på april 2009. Valet har blivit så kallade nedgrävda sopbehållare. Nedgrävda sopbehållare lämnar
ingen lukt eller påverkan för de boende som får dessa i sin närhet. Behållarna kommer att placeras
så inget fordon behöver köras in på Trädgårdsstadens gångvägar.
Placeringen av sopbehållare kommer att ske på följande platser:
1st - vid den övre p-platsen, vid husvagnsparkeringen, där vi placerat containern
2st - framför Imatragatan 4.
1st - Imatragatan 29 vid hörnan gångvägen/Imatragatan
1st - Imatragatan 55 vid hörnan gångvägen/Imatragatan
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2st - i höjd med baksidan på Förrådshuset Imatragatan 79
1st - placering bakom servicehus på Nykarlebygatan 60/vid vändplatsen
1st - Nykarlebygatan 55 vid hörnan gångvägen/Nykarlebygatan 55
2st - vid Nykarlebygatan 10

FELANMÄLAN – nedanstående telefonnummer gäller

http://www.tradgardsstaden.net/startsida.htm - klicka på Felanmälan
Du kan även ringa HSB Kundservice under dagtid på telefonnummer: 08-57877550

Renoveringsavfall

Uttjänta vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får ej ställas
i grovsoprummen. Renoveringsavfall och vitvaror slängs gratis för oss:
Återvinningsstationen i Hässelby
Lövstavägen
må-to 10-20 fr 10-16
lö-sö 9-16.
Ytterligare en återvinningscentral i vår närhet finns vid Bromma flygplats mot Riksby:
ÅVC Bromma
Linta Gårdsväg 16
Mån-tors 10-20 fre-sön 9-17
Se mer info på www.stockholm.se, för invånare, avfall och återvinning.
Där finns också en sopsorteringsguide.

Anmäl störningar i området

Journumret till vårt vaktbolag Securitas är, som tidigare: 070-6443615.
Hit ringer du i första hand. Securitas välkomnar oss att ringa om vi ser något misstänkt i
området.

OBS!

Ändrat telefonnummer till Polisen
Polisen når du på 11414, var du än befinner dig i Sverige.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är ovärderlig. – Hjälps åt att hålla uppsikt på varandras hus, inte bara när ni är
bortresta, utan hela tiden. Kom överens med grannen om det.
Grannsamverkan har också fungerat mycket bra i vårt område under bl.a. storhelgerna
– Stort tack till alla !
Varma vår/vinterhälsningar
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